
Sok jó ember kis helyen is
Hajnalig ropták a 
táncot a görög kato
likus farsangi bálban 
Nyíracsádon.

m y í r a c s á d . A nyírségi telepü
lés görög katolikus egyház- 
községe Tóth Elek parochus 
atya vezetésével február 19- 
én farsangi bált szervezett. 
A rendezvényt, amelynek a 
helyi művelődési ház adott 
otthont, hatalmas várakozás 
és érdeklődés előzte meg. A 
hajnalig tartó táncos mulatsá
gon aztán bebizonyosodott, 
hogy sok jó ember tényleg 
elfér kis helyen, hisz csaknem 
háromszázan ropták a táncot, 
s szórakozott együtt fiatal, 
idős, gyermek és felnőtt.

Vígság és Imádság
A estet Tóth Elek parochus 
atya a Szentírásból idézett 
gondolatokkal nyitotta meg: 
„M indennek megvan a maga

Varázslatos nyitótánc a görög katolikus bálon

ideje.” - Most ideje van a 
farsangnak, a nevetésnek, a 
táncnak. Az egyházközség 
azért szervezte a bált, mert 
az öröm, a vígság éppen úgy 
része a keresztény ember 
életének, mint az imádság. A

mulatság tanúság lehet arra, 
hogy tudunk vigadni, úgy 
hogy közben figyelünk egy
másra.

Kicsit szűkösen vagyunk, 
de ebben van az örömünk, 
hát legyen ez az este a közös
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ségformálás ünnepe is - hang
zottak Elek atya szavai. Az 
atya gondolatai után először 
Pósánné W olf Andrea alsó 
tagozatos néptáncosai terem
tettek igazi vásári hangulatot 
a színpadra, majd az ifjúsági 
hittanosok bécsi keringővei 
nyitották meg a bált, és ejtet
ték ámulatba a közönséget. A 
műsorszámokat követően in
dulhatott a mulatság.

Az éjszaka folyam án szín
padra lépett m ég a helyi nép
dalkor, az Eördögh-Forgó 
néptáncegyüttes és az ifjú
sági citerazenekar is, a mű
sorszámok között azonban 
egyetlen percre sem  maradt 
üres a tánctér egészen hajna
lig. HBN-KZE

főbb százan vigadtak a katolikus bálon. Az est egyik fénypontja a vonatozás volt
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